Muistio

Viranomaisohjaus ja valvonta -työryhmän kokous
Aika

21.2.2018 klo 13.00-15.00

Paikka

Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B, IV krs, kokoustila Veturi

Osallistujat

Liitteen mukaisesti

1 (3)

Muistio

Asia

2 (3)

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja totesi osallistujat.

2 Viranomaistehtävät
hallintosääntöä varten

Vuokko Ylinen esitteli viranomaistehtäviä, työnjakoa eri työryhmien välillä ja
jatkotyöskentelyä.
Hallintosäännössä määritellään järjestämisvastuu maakuntahallitukselle.
Hallituksen lisäksi hallintosäännössä määriteltäneen toimielimet, joilla on vastuu
eri tehtäväkokonaisuuksista. Pirkanmaalle valmistellaan valiokuntamallia
päätöksenteon tueksi.
Hallintosääntöön ei tulla kirjaamaan yksityiskohtaisesti maakunnan eri
työtehtäviä, vaan keskeisemmät viran/toimenhaltijat ja heidän vastuunsa.
Lisäksi hallintosääntöön kirjataan tarvittavat oikeudet delegoida
päätöksentekoa.
Ohjava mallintaa valvonnan tehtävät ja pohtii vaihtoehtoja valvonnan
järjestämiseksi. Valvonta voidaan keskittää joko järjestäjälle tai sitä voidaan
tehdä myös palvelun tuottajassa (liikelaitoksessa). Kartoitetaan eri
vaihtoehtojen mahdollisuudet, vahvuudet ja riskit.

3 Työryhmän tehtävän esittely

Kirsi Sario esitteli työryhmän tehtävää ja tavoitteita. Todettiin, että
maakunnalle tulisi valmistella kaikkia maakunnan vastuulla olevia toimintoja
koskeva laatu- ja omavalvontaohjelma. Maakunnan omavalvontaohjelma on
lakisääteinen lakiluonnosten mukaan vain sotetoiminnoille. Maakunnalla on
kuitenkin velvoite tuottamista koskevan vastuun toteuttamisesta ja sen
valvonnasta.
Pirkanmaan maakuntavalmistelussa tavoitteena on valmistella Suomen paras ja
Euroopan kiinnostavin uudistus asukas keskiössä. Tavoitteena on myös oppiva
organisaatio. Koko maakunnan järjestäjätoimintoja kattava laatu- ja
omavalvontaohjelma tukee näitä tavoitteita.

4 Valvonnan ja ohjauksen
mittarien käsittely

Keskusteltiin käytössä ja kehitteillä olevista laadun- ja toiminnan tavoitteista.
Kukin työryhmän jäsen kerää toimialaltaan käytössä olevat mittarit, toimittaa
ne Kirsille, joka täydentää ne omavalvontadioihin.

5 Väliraportointi

Päätettiin, että puheenjohtaja ja projektipäällikkö valmistelevat yhdessä
väliraportin määräaikaan mennessä.

6 Toimeksiannot

1. Maakuntastrategiavalmistelu 28.2.2018 mennessä
2. Työryhmien väliraportointi 28.2.2018 mennessä
Päätettiin, että Kirsi valmistelee asiakirjat. Taina tarkastaa ja hyväksyy ne.
Asiakirjat luovutetaan tämän jälkeen muutostiimille.
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7 Tiedotettavat asiat
1. Työryhmä katsoo, että maakuntaan tulisi valmistella yksi yhteinen
maakunnan järjestäjätoimintoja koskevan laatu- ja
omavalvontaohjelma. Asia päätettiin viedä johtoryhmään linjattavaksi.
8 Muut asiat

Tiedoksi järjestäjä tehtävät diat (Marika Pakkanen). Puheenjohtaja lähettää diat
työryhmän jäsenille.

9 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään
10.4.2018 klo 9-11
24.5.2017 klo 13-15
13.6.2018 klo 9-11

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

